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إم بي آند إف

�إال  هي  ما  �لد�ر  هذه  �أن  �لبع�ض  بال  على  خطر  ورمبا 

ظاهرة عابرة �سريعًا ما �ستذهب يف طي �لن�سيان، ولكنها 

وب�سوت مدوٍّ غّيت هذه �لنظرة متامًا، ففي كل مرة �أخذت 

ما جت�ّسد حرفيًا يف  وهو  قبل،  ذي  من  زً�  �أكرث متيُّ تعود 

قطعتها �ملده�سة �الأحدث »�آلة قيا�ض �لزمن رقم 6 - �سبي�ض 

بايِرت« )�أو: قر�سان �لف�ساء، و�لتي ُي�سار �إليها �خت�سارً� 

بـ»�إت�ض �إم 6 - �سبي�ض بايِرت«(، و�أي�سًا من خالل �أعجوبتها 

�لبالتينية �ملثية »ليغا�سي ما�سني رقم 1«.

ف�سل جديد يف �سجل �إجناز�تها غي �مل�سبوقة خّطته »�إم 

بي �آند �إف« موؤخرً� مع �إطالق حتفتها »�إت�ض �إم 6 - �سبي�ض 

بايِرت« �لتي ترتقي �إىل م�ستويات غي م�سبوقة من �ملنظور 

ت�ستك�سف  فيما  �لوظيفي،  وحتى  �لتقني  �إىل  �جلمايل 

مرحلة  ن  وتوؤمِّ �لبالتني  �سحر   »1 رقم  ما�سني  »ليغا�سي 

جديدة من �لتميُّز ملوديل حاز على قدر وفي من �الإعجاب 

و�لتقدير.

»�إت�س �إم 6 - �سبي�س بايِرت«

�إىل  بايِرت«  �سبي�ض   -  6 �إم  »�إت�ض  �إلهام  م�سدر  يعود 

قد  كان  �ملتحّركة  للر�سوم  ياباين  تلفزيوين  م�سل�سل 

�آند  بي  »�إم  د�ر  �لعبقري وموؤ�س�ض  �ل�ساعات  تابعه �سانع 

بعنو�ن  طفولته،  يف  بو�سي  ماك�سيميليان  �ملبدع  �إف« 

Capitaine Flam )فار�ض �لف�ساء(، و�لذي عرف يف بقية 
ت�سميم  وي�ستند   ،Captain Future با�سم  �لعامل  �أنحاء 

�لف�ساء  لفار�ض  �لف�سائية  �ملركبة  �إىل  �جلديدة  �ل�ساعة 

يت�سالن  كرويني  جزئني  من  تتاأّلف  و�لتي  بامل�سل�سل، 

ببع�سهما �لبع�ض عن طريق �أنبوب. ومتّثلت �لفكرة �الأولية 

يف �بتكار �ثنتني من مركبات فار�ض �لف�ساء مبحرك وحيد 

�لر�سومات  تنفيذ  يف  �لبدء  مت  ذلك  وعلى  �ملنت�سف.  عند 

�خلطية، ثم �لت�سميم، وبعده بد�أت مرحلة �بتكار �حلركة، 

»إم بي آند إف«..
ساعة تحلِّق في فضاء اإلبداع

بكل ثقة و�قتد�ر، فر�ست د�ر »�إم بي �آند �إف« �لعبقرية �ل�سابة نف�سها على �ساحة �سناعة م�ؤ�سر�ت 

�لزمن خالل فرتة قيا�سية جنحت خاللها يف لفت �لأنظار و�نتز�ع عبار�ت �لإ�سادة و�لثناء، كما 

ت�سّدرت �لعناوين و�حتلت �سد�رة �لأخبار، وذلك بف�سل ما قدمته، ول تز�ل تقدمه، من رو�ئع 

ميكانيكية ل ُت�ساهى يف �أفكارها غري �ملاأل�فة، ول ُتبارى يف مظهرها غري �لنمطي باملّرة.
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يدور�ن �أفقيًا يتم حتريكهما بفعل دّو�ر �أوتوماتيكي عرب 

نظام  عمل  تنظيم  تلقائيًا  يتوّليان  وهما  متعددة،  ترو�ض 

�لتعبئة يف حالة �سرعات �لدور�ن �لز�ئدة، وذلك من �أجل 

تقليل �ل�سغط و�لتاآكل.

وحتتوي �لقبة �ملركزية على توربيون حمّلق 60 ثانية، 

ولهذ�   .»6 �إم  »�إت�ض  حلركة  �لدقة  �لعايل  م  �ملنظِّ وهو 

�لتوربيون �ملحّلق دور وظيفي، �أما �سكله �ملثي فهو ميزة 

دعم  ج�سر  الأي  �ملقببة  �لبّلورة  �أعلى  جمال  وال  �إ�سافية. 

دعم  ج�سر  يتطّلب  ال  �ملحّلق  �لتوربيون  �أن  كما  علوي، 

تبعية  منوذجي  ب�سكل  ي�ستعر�ض  �لذي  ت�سميمه  بف�سل 

�الأد�ء �لوظيفي للت�سميم �ل�سكلي. ويف �لبد�ية، كان من 

ولكن  توربيون،  على  �لتحفة  هذه  ت�ستمل  �أاّل  �ملفرت�ض 

ن�ساأت �حلاجة �إىل هذه �الآلية من متطّلبات �لت�سميم �لذي 

عرب  �أجز�ئها  بكامل  �ملعايرة  وحدة  �إظهار  على  حر�ض 

�لقبة �ل�سفيية، ومتّثلت �لطريقة �لوحيدة �لتي ميكن من 

خاللها تنفيذ ذلك، دون ت�سييد ج�سر على �لت�سميم، يف 

�لتعقيد  �سديدة  حركة  �سمن  حمّلق،  توربيون  ��ستعمال 

مبظهر خارجي يفوق �لو�سف.

وت�ستمل »�سبي�ض بايِرت« على غطاء و�قي �سبه كروي 

ح�سب  و�إغالقه  فتحه  ميكن  �لتيتانيوم  من  م�سنوع 

كون  يف  يتمّثل  �أولهما  عاملني،  من  فكرته  نبعت  �حلاجة 

�ل�ساعة م�ستوحاة من مركبات �لف�ساء �لتي تنطلق ب�سرعة 

مق�سورة  حماية  على  �لغطاء  يعمل  حيث  �ساروخية، 

�أما �لعامل �لثاين فيتمّثل  �لقيادة بف�سل تغطية زجاجها، 

يف حقيقة �أن �لغطاء يف حد ذ�ته له فائدة تقنية مهمة، الأن 

طبقة  �أ�سفل  مك�سوف  بت�سميم  م�ستقّرة  �ملعايرة  وحدة 

�ملبا�سر،  �ل�سم�ض  �سوء  �سيطولها  وبالتايل  �ل�سفي، 

ما  بعد�سة مكرّبة،  �أ�سبه  �ل�سفي  و�ست�سبح عندها طبقة 

ي�سفر عن �رتفاع حر�رة �لنظام بالكامل، وهو بالطبع ما 

يوؤثر �سلبًا على فعالية زيوت �لت�سحيم. وحال �إغالقه، مينع 

�لغطاء �الأ�سعة �ل�سارة )وخا�سة �الأ�سعة فوق �لبنف�سجية( 

�لتي تت�سبب يف �سرعة �أك�سدة زيوت �لت�سحيم يف جهاز 

�ملعايرة و�حلركة. ويظهر تاج عند مو�سع �ل�ساعة 9 لفتح 

�لغطاء و�إغالقه، متامًا مثل حركة ومي�ض �لعني.

ومن ناحية �أخرى، تك�سف �لبّلورة �ل�سفيية �ل�سفافة 

على �لغطاء �خللفي عن �ملكّونات �ل�سديدة �لتعقيد �لبالغة 

�سنو�ت  ثالث  من  �أكرث  تطّلبت  و�لتي  مكّونًا،   475

لتطويرها. ويظهر كذلك عرب �لغطاء �خللفي جزء من �آلية 

�لتعبئة، عالوة على دّو�ر �لتعبئة �لفاأ�سي �ل�سكل �مل�سنوع 

من  تطويرها  �آلية مت  وكل  مكّون  وكل  بالتني 950.  من 

�لزمن رقم  قيا�ض  »�آلة  �أجل  تقريبًا خ�سي�سًا من  ال�سيء 

للد�ر  بالن�سبة  خا�سة  باأهمية  �لقطعة  هذه  يرثي  ما   ،»6

�أطول و�أعقد م�سروع عملت  �لقطعة  تلك  �لعريقة. وكانت 

�أي�سًا  وهي  �الإطالق،  على  �إجنازه  على  �إف«  �آند  بي  »�إم 

�سبيل  يف  ُبِذّلت  �لتي  �ملعاناة  رغم  للد�ر  فخر  مو�سع 

�إنتاجها، بينما مت �إنفاق �أربعة �أعو�م من �جلهود �مل�سنية 

يف �سبيل ت�سميمها و�بتكارها.

�سبي�ض   -  6 رقم  �لزمن  قيا�ض  »�آلة  �إ�سد�ر  ويقت�سر 

من  م�سنوعة  قطعة   50 من  حمدودة  كمية  على  بايِرت« 

�إجمايل  يقت�سر  �أن  �ملقرر  ومن   .Ti-6Al-4V تيتانيوم 

�إنتاج حركات »�إت�ض �إم 6« على 100 قطعة فقط، و�عتبارً� 

من 2016 ف�ساعدً�، �ستكون هناك �إ�سد�ر�ت �أخرى.
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و�لتي كانت من �أعقد �حلركات �لتي �بتكرتها »�إم بي �آند 

�ل�ساعات  �سناعة  م�ستوى  وعلى  بل  �ليوم،  حتى  �إف« 

ظّل  �الأبعاد  ثالثي  حركيًا  فنيًا  عماًل  جت�ّسد  �إذ  برّمتها، 

�إف«،  �آند  بي  »�إم  �أ�س�ض  �أن  منذ  بو�سي  ذهن  ير�ود 

و��ستغرق �مل�سروع ت�سعة �أعو�م حتى و�سل �إىل ما �أر�د 

له منذ �لبد�ية.

»�إت�ض  �إثر�ء  يف  �لرقيقة  �ملنحنية  �خلطوط  وت�سهم 

من  ب�سابقاتها  مقارنًة  ر�ساقًة  نعومًة  �أكرث  باإطاللة   »6 �إم 

بفعل  �إثارًة  �لرتكيب  هذ�  ويزد�د  �لزمن.  قيا�ض  �آالت 

بالت�ساميم  ُيعنى  �لـ«بيومورفّيه« )منط ت�سميمي  حركتها 

�حليوية �ملتحّولة( �لرثية بالعنا�سر �لت�سميمية �مل�ستوحاة 

�لعلبة  هذه  �سنعت  وقد  �حلية.  �لكائنات  �أ�سكال  من 

من   »6 رقم  �لزمن  قيا�ض  »�آلة  للتحفة  �لبيومورفّيه 

�أركانها  من  ركن  كل  5(، ويف  )�لفئة  �ل�سلب  �لتيتانيوم 

�الأربعة ي�ستقر جم�ّسم كروي تام �ال�ستد�رة، بز�وية 360 

درجة، يغطيه من �أعلى ومن �أ�سفل قباب �سفافة من �لبّلور 

�سبه  موؤ�سر�ن  يدور  �الأمامي،  �لوجه  وعلى  �ل�سفيي. 

كرويني عموديًا )بز�وية 90 درجة على �ملحّرك( لالإ�سارة 

�إىل مرور �لزمن بال�ساعات و�لدقائق، باأرقام كبية وعالية 

�لو�سوح. ونحو �لوجه �خللفي، ي�ستقر توربينان كرويان 



53

ي�ستقر عند  �لذي  �لكبي  �مليز�ن  �إىل  به. وبالنظر  �خلا�ض 

بد�خلها،  ت�ستقر  �لتي  و�ملتقنة  �لبارعة  و�حلركة  مركزها، 

عالوة على �إ�سارتها للزمن بتوقيتني، �سمن علبتها �لد�ئرية 

�الأنيقة، فاإن »�إل �إم 1« متّثل �أروع �حتفاء بعظماء ت�سنيع 

تنعم  �أنها  ذلك  من  و�الأهم  �الأفذ�ذ،  �لتقليديني  �ل�ساعات 

بت�سميم ثالثي �الأبعاد مفعم باالأ�سالة يعرّب على �أف�سل نحو 

عن متّيز »�إم بي �آند �إف«.

ومن �أهم �الأ�سباب �لتي دفعت »�إم بي �آند �إف« الإطالق 

�لذي  �لكبي  �لنجاح  ذلك  بالتينية  ن�سخة  يف   »1 �إم  »�إل 

حققته �لن�سخة �لبالتينية لالأعجوبة »�إل �إم 2«، حيث كانت 

يف  �لبد�ية  يف  �الأخية  �ل�ساعة  هذه  عن  ك�سفت  قد  �لد�ر 

ن�سختني من �لذهب �الأبي�ض و�لذهب �الأحمر، عالوة على 

�أزرق مثي.  �لبالتني، مبيناء  �ملحدودية من  �إ�سد�ر �سديد 

بع�ض  غريبة  توليفة  على  �نطوت  �ل�ساعة  تلك  �أن  ورغم 

حققت  �الأزرق،  �مليناء  مع  �لبالتني  بني  باجلمع  �ل�سيء 

تهافتو�  �لذي  �جلمع  هو�ة  بني  الفتًا  و�إقبااًل  كبيً�  رو�جًا 

 18 على  �قت�سرت  �لتي  �ملحدودية  �ل�سديدة  قطعها  على 

قطعة، وتخاطفتها �أيديهم فور �إطالقها. ونتيجة هذ� �لنجاح 

�لذي فاق �لتوّقعات، كان من �ملنطقي �أن تطلق »�إم بي �آند 

فريد من بالتني 950  �إ�سد�ر  �إم 1« يف  »�إل  �إف« حتفتها 

�أكرب على تر�ض  �ل�سوء ب�سكل  ت�سّلط  بخلفية زرقاء مثية 

�مل�ستقّل، عالوة  �لثنائي  �لتوقيت  �ملحّلق، وموؤ�سر  �ملو�زنة 

هذه  علبة  وتغطي  �لفريد،  �الحتياطية  �لطاقة  موؤ�سر  على 

�إثر  �لتنفيذ  ومتقنة  �للمعة  عالية  زجاجية  طبقة  �الأعجوبة 

عمليات معاجلة عديدة ومتطورة.
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»ليغا�سي ما�سني رقم 1«.. �أناقة بنكهة �لبالتني

�أفق جديد حّلقت فيه د�ر �ل�ساعات �لعبقرية �ل�سابة »�إم 

بي �آند �إف« موؤخرً� �إثر �إطالقها ن�سخة مبتكرة م�سنوعة 

»ليغا�سي  �ملده�سة  �ساعتها  �لنبيل من  �لبالتني  من معدن 

ما�سني رقم 1«، )ُي�سار �إليها �خت�سارً� بـ«�إل �إم 1«(، يف 

��ستثمار ذكي للنجاح �ملدّوي �لذي حققته ن�سخها �الأوىل 

�لتي �سدرت م�سنوعًة من �لذهب �الأبي�ض �لنبيل و�لذهب 

�لوردي �لد�فئ.

مكانة خا�سة للغاية تعتليها �لتحفة »�إل �إم 1«، و�لتي، 

رغم تعدد �ملوديالت �ل�سادرة عن »�إم بي �آند �إف«، حتظى 

�لذي  �النطباع  ذلك  بددت  كونها  متامًا،  خا�سة  مبكانة 

�آند  �أذهان �لبع�ض باأن موديالت »�إم بي  رمبا ��ستقر يف 

�لوظائف  ماألوفة  وغي  غريبة  ��ستثناء  دون  كلها  �إف« 

و�الأ�سكال، حيث جاءت »�إل �إم 1« �سمن علبة د�ئرية تدور 

عليها عقارب لالإ�سارة �إىل مرور �لزمن.

يعود م�سدر �إلهام هذه �ل�ساعة �إىل �ملبدع ماك�سيميليان 

بو�سي، و�لذي بد�أ ير�ود خميلته �سوؤ�ل مفاده: »ُترى، ما 

�لذي كان �سيحدث �إذ� ما كنت قد ُولدت يف عام 1867 

�لقرن  من  �الأوىل  �الأعو�م  ففي  1967؟  عام  يف  ولي�ض 

�لع�سرين ظهرت �أوىل �ساعات �ليد، ووقتها كنت �ساأ�سعى 

على  لت�ستقر  �لزمن  لقيا�ض  �الأبعاد  ثالثية  �آالت  البتكار 

�ملع�سم، ولكن مل يكن هناك يف ذلك �لوقت رجل �آيل مثل 

غريند�يزر، وال فيلم مثل حرب �لنجوم، وال مقاتالت نّفاثة 

لتمنحني �الإلهام. ولكن كان �سيتوفر يل �ساعتان للجيب، 

كانت  كيف  ُترى  لذلك  ڤين«،  و«جول  تاور«  »�إيفل  هما 

من  كان  �إنتاجي؟  من  �لتقليدية  �لزمن  قيا�ض  �آلة  �ستبدو 

�لو�جب �أن تكون د�ئرية وثالثية �الأبعاد، فكانت »�إل �إم 1« 

هي �الإجابة على ذلك �ل�سوؤ�ل«.

ت�ستمل »�إل �إم 1«، �سمن وظائفها �لعديدة ويف �سبق 

هو �الأول من نوعه على م�ستوى �لعامل، على موؤ�سر ر�أ�سي 

�ملوؤ�سر  هذ�  ويقوم  باحلركة،  �ملتوفرة  �الحتياطية  للطاقة 

�الأبعاد  �لثالثي  �لب�سري  �ملعادل  بدور  �لوقت  نف�ض  يف 

ومتّثل  �مليز�ن.  تدعم  �لتي  �لر�ئعة  لالأقو��ض  �ملكافئ 

و�مل�سنوعة   ،»1 �إم  »�إل  بها  تعمل  �لتي  �ملبتكرة  �حلركة 

�لتي يتمتع  �أف�سل برهان على �ملو�هب �ل�سخمة  د�خليًا، 

وفريق  موجو  جان-فر�ن�سو�  و�جه  فقد  �سانعوها.  بها 

�لتحديات  من  كبيً�  عددً�  »كرونود«  يف  معه  �لعاملني 

من  �خلا�ض  �لكاليرب  تطوير  مب�سوؤولية  نهو�سهم  خالل 

كاري  �لعبقري  �ل�ساعات  �سانع  ��سطلع  فيما  �سيء،  ال 

ڤوتيالينني مب�سوؤولية �لت�سميم �جلمايل و�سمان �اللتز�م 

�ل�سارم و�الحرت�م �لتام للتقاليد و�أ�ساليب �ل�سقل. وقد 

و�أناقة،  بدقة  �مل�سقولة  �ملكونات  �إيجابًا على  �نعك�ض ذلك 

�الأنيقة،  جنيڤ  �أمو�ج  �سكل  تتخذ  �لتي  �لزخارف  من 

وحتى تفريغات �الأحجار و�جل�سور �لذهبية �ملُنّفذة بعناية 

باأجز�ء م�سطوبة باإتقان فائق وفق زو�يا د�خلية دقيقة )ال 

ميكن �سقلها �آليًا(.

وتفخر حركة »�إل �إم 1« باأنها حتمل ��سمي مبتكريها، 

�لكاليرب  بعد  ڤوتيالينني  ��سم  يحمل  كاليرب  باأول  وتعمل 
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